
ANNEX 2bis

TIPUS ITEM DESCRIPCIÓ

Preu màxim

licitació 

(sense iva)

IVA

Preu màxim

licitació (iva

inclòs)

TRAM 1

Preu unitari

(sense iva)

TRAM 1

Preu unitari

IVA

TRAM 1

Preu unitari

(iva inclòs)

TRAM 2

% descompte

de 10-30 (iva 

inclòs)

TRAM 3

% descompte

de 30 en endavant 

(iva inclòs)

1

Pantalons laboral d'hivern.

Color blau marí. Sistema d'ajustament a la cintura. Dues

butxaques normals. Butxaques amb manxa i tapeta amb

velcro a les cames. Dues butxaques al darrera . Han de

ser elàstics.

20,66 4,34 25

2

Pantalons laboral d'estiu.

Color blau marí. Multibutxaques amb pinces y goma

elàstica a l'interior de la cinturilla de l'esquena. Dues

butxaques franceses i dues amb tapeta i velcro.

12,40 2,60 15

SUADERA 3

Desuadora bicolor alta visibilitat hivern.

coll polo bicolor alta visibilitat amb 2 tires reflectants de

5 cms. en el dors, elàstic en puny i cintura.

28,10 5,90 34

LOT 2. EQUIPAMENT VESTUARI PER A LA BRIGADA MUNICIPAL

PANTALONS



TIPUS ITEM DESCRIPCIÓ

Preu màxim

licitació 

(sense iva)

IVA

Preu màxim

licitació (iva

inclòs)

TRAM 1

Preu unitari

(sense iva)

TRAM 1

Preu unitari

IVA

TRAM 1

Preu unitari

(iva inclòs)

TRAM 2

% descompte

de 10-30 (iva 

inclòs)

TRAM 3

% descompte

de 30 en endavant 

(iva inclòs)

4

 Polo bicolor alta visibilitat estiu.

1 butxaca en el pit amb tancament de velcro. Ventilació

a les aixelles. Teixit transpirable i d'assecat ràpid. Coll

del mateix color que el teixit de contrast. Meitat

superior teixit flúor, meitat inferior teixit contrast. 2

bandes reflectants horitzontals en el cos de 5.5 cm

d'ample. 

14,88 3,12 18

5

Polo blau Hivern.

Dessuadora amb coll tipus polo, de color blau, amb

elàstic en el puny i cintura 

14,88 3,12 18

6

Polo blau estiu

Polo de màniga curta . Teixit piqué. Tapeta amb dos

botons.

9,92 2,08 12

CAMISA INTERIOR 7

Camiseta blava màniga llarga.

Camiseta màniga llarga. Teixit tubular. Doble costura en

el coll, mànigues i baix. Reforç d'espatlla a espatlla.

6,61 1,39 8

POLOS



TIPUS ITEM DESCRIPCIÓ

Preu màxim

licitació 

(sense iva)

IVA

Preu màxim

licitació (iva

inclòs)

TRAM 1

Preu unitari

(sense iva)

TRAM 1

Preu unitari

IVA

TRAM 1

Preu unitari

(iva inclòs)

TRAM 2

% descompte

de 10-30 (iva 

inclòs)

TRAM 3

% descompte

de 30 en endavant 

(iva inclòs)

CAMISA INTERIOR 8

Camiseta blava màniga curta.

Camiseta màniga curta. Teixit tubular. Doble costura en

el coll, mànigues i baix. Reforç d'espatlla a espatlla.

6,61 1,39 8

ANORAC HIVERN 9

Anorac bicolor alta visibilitat.

Anorac Alta visibilitat. FLUO TRIPLE USO Mix. Color

taronja/blau marí

Chubasquero exterior: Transpirable. Capucha que sigui

fàcil de llevar en el coll y ajustable amb cordó. Doble

tancament frontal: cremallera i tapeta amb botons a

presió. Puny ajustable mitjançant botó a presió. Dues

butxaques baix amb tapeta.    

Jaqueta – armilla interior: CONVERTIBLE AMB

GUARDAPITS. 

Tancament de mànigues amb cremalleres. Armilla

encoixinada. Punys elàstics. Dues butxaques. 

50,41 10,59 61



TIPUS ITEM DESCRIPCIÓ

Preu màxim

licitació 

(sense iva)

IVA

Preu màxim

licitació (iva

inclòs)

TRAM 1

Preu unitari

(sense iva)

TRAM 1

Preu unitari

IVA

TRAM 1

Preu unitari

(iva inclòs)

TRAM 2

% descompte

de 10-30 (iva 

inclòs)

TRAM 3

% descompte

de 30 en endavant 

(iva inclòs)

GUARDAPITS 10

 Guardapits taronja alta visibilitat hivern. 

Guardapits multibutxaques. Taronja. Tancament

cremallera i tapeta tallavents: Triple butxaca

superposada a ambdós laterals. Un amb cremallera,

l'altre amb tancament de tapeta amb velcro y el tercer

amb apertura lliure lateral per a resguardar les mans.  

Faldón cubre ronyons.

Teixit interior i embuatat poliéster. Butxaca interior. 

Butxaca porta mòbil y porta bolígrafs.

37,19 7,81 45



TIPUS ITEM DESCRIPCIÓ

Preu màxim

licitació 

(sense iva)

IVA

Preu màxim

licitació (iva

inclòs)

TRAM 1

Preu unitari

(sense iva)

TRAM 1

Preu unitari

IVA

TRAM 1

Preu unitari

(iva inclòs)

TRAM 2

% descompte

de 10-30 (iva 

inclòs)

TRAM 3

% descompte

de 30 en endavant 

(iva inclòs)

GUARDAPITS 11

Guardapits bicolor alta visibilitat multi-butxaques

estiu.

Guardapits amb tancament de cremallera de nylon.

Escot a bec. Tres butxaques de pit de diferent tamany

amb carteres de velcro. Dues bosses laterals amb

cremallera i bosses exteriors amb carteres de velcro.

Butxaca posterior exterior amb cremallera. Dues bandes

reflectants en el pit i l'espatlla. Combinat amb alta

visibilidad i rivetat.

19,01 3,99 23



TIPUS ITEM DESCRIPCIÓ

Preu màxim

licitació 

(sense iva)

IVA

Preu màxim

licitació (iva

inclòs)

TRAM 1

Preu unitari

(sense iva)

TRAM 1

Preu unitari

IVA

TRAM 1

Preu unitari

(iva inclòs)

TRAM 2

% descompte

de 10-30 (iva 

inclòs)

TRAM 3

% descompte

de 30 en endavant 

(iva inclòs)

GUARDAPITS 12

Guardapits blau hivern.

Color Blau marí.

Faldó cobre ronyons. Bocamàniga amb elàstic. Doble

tancament frontal: cremallera i tapeta tallavents amb

botons a presió. Butxaca per a mòbil amb butxaques per

a bolígrafs. Butxaca plana (ideal per a estampació). 6

butxaques baixes: 3 a cada costat superposats: un amb

cremallra, un amb tapeta amb velcro i un altre amb

obertura lliure ideal per a resguardar les mans. Butxaca

interior.  

16,53 3,47 20

13

Sabates seguretat hivern.

Sabates de pell amb puntera plàstica i plantilla textil de

seguretat S3.

28,10 5,90 34

14

Sabates seguretat estiu. 

Sabates de pell o cordura transpirable amb puntera

plàstica i plantilla textil S3

28,10 5,90 34

15

Botes seguretat hivern. 

Botes de pell amb puntera plàstica i plantilla textil de

seguretat S3.

30,58 6,42 37

CALÇAT



TIPUS ITEM DESCRIPCIÓ

Preu màxim

licitació 

(sense iva)

IVA

Preu màxim

licitació (iva

inclòs)

TRAM 1

Preu unitari

(sense iva)

TRAM 1

Preu unitari

IVA

TRAM 1

Preu unitari

(iva inclòs)

TRAM 2

% descompte

de 10-30 (iva 

inclòs)

TRAM 3

% descompte

de 30 en endavant 

(iva inclòs)

CALÇAT 16

Botes seguretat estiu. 

Botes de pell o cordura transpirable amb puntera

plastica i plantilla textil S3

30,58 6,42 37

POLAR 17

Polar bicolor alta visibilitat. 

Jaqueta polar bicolor d'alta visibilitat amb cintes

reflectants en tors i mànegues. Coll alt amb cremallera

central, goma elàstica en el baix de la màniga i tres

butxaques amb cremallera.

21,49 4,51 26

CAÇADORA ESTIU 18

Caçadora bicolor alta visibilitat. 

Caçadora bicolor d'alta visibilitat amb cintes reflectants

al tors i mànigues. Cremallera central, punys de canalé i

dues butxaques en el pit amb cremallera. 

20,66 4,34 25



TIPUS ITEM DESCRIPCIÓ

Preu màxim

licitació 

(sense iva)

IVA

Preu màxim

licitació (iva

inclòs)

TRAM 1

Preu unitari

(sense iva)

TRAM 1

Preu unitari

IVA

TRAM 1

Preu unitari

(iva inclòs)

TRAM 2

% descompte

de 10-30 (iva 

inclòs)

TRAM 3

% descompte

de 30 en endavant 

(iva inclòs)

CAÇADORA ESTIU 19

Caçadora blava.

Caçadora blau marí amb dues butxaques en el pit i dues

a les mànigues amb tapeta tancada amb velcro, punys

elàstics, cintura amb elàstics laterals i tancament amb

botó, amb tancament de cremallera central amb tapeta.

16,53 3,47 20

GORRA 20 Gorra. 

Gorra de visera amb tancament ajustable amb velcro.

4,13 0,87 5

TALLAVENT 21

Tallavent. 

Tallavents folrat de color blau marí amb cremallera i

butxaques laterals, punys i cintura amb elàstic.                                            

10,74 2,26 13

LOGOTIP 22

Logotip Ajuntament de Felanitx. 

Totes les peces superiors (polo, camiseta interior,

anorac hivern, guardapits, caçadora estiu i tallavents)

aniran serigrafiades a un color amb el logotip de

l'Ajuntament de Felanitx corresponent

2,07 0,43 2,5

TOTAL 430,17 90,33 520,50


